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ແຜນງານ FLEGT ຊ່ວຍພດັທະນາຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນປະເທດລາວ  

(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 

 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 4 ພະຈກິ 2015: ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, 
ປະກາດໃນກອງປະຊຸມ “ການພດັທະນາຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານແຜນງານພດັທະນາການປຸງແຕ່ງ
ໄມ ້ແລະ ປັບປຸງການຈດັຕັງ້ໃນພາກເອກະຊນົ” ໃນວນັທ ີ4 ພະຈກິ 2015 ວ່າ ການສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນ
ລາວເປັນຍຸດທະສາດທີ່ ສໍາຄນັອນັໜ ່ ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງພາກລດັຖະບານເພ ່ ອຮບັປະກນັການເພີ່ ມມູນຄ່າໃຫແ້ກ່
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຂ້ອງປະເທດ. ໃນທີ່ ປະຊຸມ, ຕວົແທນຈາກພາກລດັ, ເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດຮ່້ວມສນົທະນາກ່ຽວກບັຜນົ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍຈາກການສ ກສາ, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງ
ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (FLEGT process) ເພ ່ ອປັບປຸງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນລາວ. 

 

“ການປັບປຸງສົ່ ງເສມີການເພີ່ ມມູນຄ່າໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມແ້ມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການແຂ່ງຂນັຂອງຂະແໜ
ງການປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນລາວ. ການສົ່ ງເສມີນີເ້ປັນ ‘ໃບເບກີທາງ’ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດສົ່ ງອອກແຫ່ງໃໝ່ໃນກຸ່ມປະຊາຄມົ
ເສດຖະກດິອາຊຽນ ຫຼ  AEC ແລະ ຕະຫຼາດສົ່ ງອອກແຫ່ງອ ່ ນ ເຊັ່ ນ ເອຣີບົ, ອາເມລກິາ, ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ຈນີ ສໍາລບັ
ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມທີງັຄຸນນະພາບດ ີແລະ ຖ ກກດົໝາຍ”, ກ່າວໂດຍທ່ານ ມະໂນຮກັ ຣາຊະຈກັ, ຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະ
ກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້. “ເພ ່ ອບນັລຸໄດເ້ປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ ການສະໜອງວດັຖຸດບິຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່, ມາດຕະຖານຂອງພະນກັງານ ແລະ ນາຍຊ່າງ ໃນອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມຕ້ອ້ງໄດຮ້ບັການຍກົ
ລະດບັ, ສະມາຄມົ ໃນຂະແໜງການຕອ້ງໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີ, ແລະ ບນັດາບໍລສິດັຕອ້ງສາມາດເຂົາ້ໄດເ້ຖງິຂໍມູ້ນທາງການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ສນິຄາ້ ດຂີ ນ້ ພອ້ມທງັ ຕອ້ງປັບປຸງການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ”, ກ່າວເພີ່ ມເຕມີໂດຍທ່ານ ມະໂນຮກັ. 



 
 

 

“ໃນການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງການຈດັຕັງ້ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ,້ ແຜນປະຕບິດັງານຂອງບໍລສິດັປຸງແຕ່ງໄມທ້ີ່ ນາໍໜາ້ 
ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນ, ແລະ ຖາ້ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ມນັຈະສະ
ໜອງຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະມພີຽງແຕ່ບນັຫາຕົນ້ຕໍທີ່ ໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ໃນຂະແໜງການ”, 
ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຮາຍໂກະ ວໍເນ,ີທີ່ ປ ກສາອາວຸໂສຂອງໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 
“ຜນົປະໂຫຍດດັ່ ງກ່າວນີລ້ວມມກີານເພີ່ ມມູນຄ່າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ້ໂດຍຜ່ານການປຸງແຕ່ງໄມສໍ້າເລດັ
ຮູບ, ເພີ່ ມປະສດິທພິາບຂອງບໍລສິດັ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນແຂ່ງຂນັກບັສາກນົ, ເພີ່ ມຜນົຜະລດິແກ່ອຸດສາຫະກາໍ
ປຸງແຕ່ງໄມ,້ ປູກຈດິສໍານ ກກ່ຽວກບັໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ແລະ ການນາໍໃຊໄ້ມຈ້າກແຫ່ຼງໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ລວມທງັ ການ
ຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້(COC) ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ແລະ 

ເພີ່ ມທາງເລ ອກແກ່ການສົ່ ງອອກ, ແລະ ສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ.້ ເປົາ້ໝາຍສູງສຸດໃນການ
ສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມແ້ມ່ນເພ ່ ອເພີ່ ມໂອກາດໃນການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມສໍ້າເລດັຮູບ ລວມທງັ ການສາ້ງ
ວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ”, ກ່າວເພີ່ ມເຕມີໂດຍທ່ານ ຮາຍໂກະ. 

 

ລດັຖະບານລາວ ໄດລ້ະບຸຄວາມຕອ້ງການໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດສາກນົຂອງບໍລສິດັ
ປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນລາວ, ພາຍໃຕ ້ແຜນງານການເຈລະຈາ FLEGT/VPA ທີ່ ລດັຖະບານລາວພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ເຊິ່ ງ
ເປັນເງ  ່ອນໄຂທີ່ ສໍາຄນັໃນການສາ້ງຜນົດໃີຫແ້ກ່ຂະແໜງການປ່າໄມ ້ໂດຍຜ່ານຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ສອງຝ່າຍນີ.້ 

 

ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ້
ຕກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ.້ ຂໍຕ້ກົລງົ VPA 
ແມ່ນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ສາກນົເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຖ ກ
ກດົໝາຍ. 

 



 
 

ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາດັ່ ງກ່າວກບັສະຫະພາບ
ເອຣີບົ, ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ
ປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 

 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມກນັຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາ
ຂອງເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການແຜນງານ 
FLEGT Standing Office ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການ
ຄາ້, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັງ້ອ ່ ນໆຂອງລດັ, ອງົ
ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ.້ 

 



 
 

ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 

ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອຕາ້ນແລະ ສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ 
FLEGT ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົາ້
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ຂອບຂອງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສະບບັນີແ້ມ່ນ ຖ ກນ າມາໃຊງ້
ໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ໄມສູ່້ຕະຫຼາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) ກບັ EU.  

 

ອງົປະກອບຫຼກັ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕອ້ງ
ທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານ
ສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການກວດສອບໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກ ໃບອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 

 

ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົພນັທະ  ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍເພ ່ ອຈະຢຸດການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ, 
ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສູິດຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົຍງັສົ່ ງເສມີການ
ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ີ່ ດຂີ ນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກປະຊາສງັຄມົແລະ ພາກເອກະຊນົ. 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  

http://www.asean.org/ 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່: 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en
.cfm 

http://www.asean.org/
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm


 
 

www.euflegt.efi.int 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄ ່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່:  

http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສູ່ສະຫະພາບເອຣີບົ 

http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 

ທ່ານ ຄໍາພອນ ບຸນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມ ຖ : +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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